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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 06/09/2021 (Segunda-feira) 

Título da Atividade: Meu irmão, meu companheiro. 

 

Objetivos específicos: 

• Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas 

com quem convive. (EI01EF01); 

• Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas 

diferenças. (EI02EO05); 

• Demostrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. (EI03EO01); 

•  Dialogar com as crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01); 

• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma, 

etc.). (EI02ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

Aqui no Brasil o Dia do Irmão é comemorado, tradicionalmente, no dia 5 de setembro. 

A relação entre irmãos pode ser uma grande influência na vida dos filhos e, por isso, 

estimular a união entre eles é uma das tarefas mais importantes para os pais.  

Por isso em comemoração a esta data tão especial hoje as crianças irão apresentar seus 

irmãos para os coleguinhas da sala através de uma fotografia. 

 Sendo assim monte previamente  um Mural onde a criança possa colar as fotos. 

 

Materiais: 

 Fotografia impressa ou digital fita adesiva, maquina fotográfica ou celular para 

registrar atividade.  
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Sugestões para as famílias: 

Inicie a atividade falando o quanto é especial ter um irmão ou uma irmã. Aproveite este 

momento para estimular a criança a chamá-lo por seu nome ou algum apelido carinhoso. 

Comente também sobre as brincadeiras que são realizadas entre eles.  

Caso a criança seja filho (a) único comente sobre algum amiguinho ou primo mais 

próximo. 

Em seguida tire uma foto bem bonita do seu pequeno com seu “irmão”, ou quem for 

representá-lo e compartilhe conosco através do grupo do WhatsApp.  

E em seguida convide a criança para colocar as fotos no mural. Registre esse momento. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em:  

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

